
Kredyty 

Bezpłatne gwarancje na innowacje także dla 
kredytu w rachunku bieżącym 
Od września br. gwarancje na innowacje udzielane firmom z sektora MSP obejmują 
również kredyt w rachunku bieżącym w złotych. Do tej pory miały one zastosowanie 
tylko do kredytów o charakterze nieodnawialnym: obrotowego i inwestycyjnego. 
Co ważne, kredyt w rachunku bieżącym nie jest uruchamiany na podstawie faktur, 
w przeciwieństwie do kredytów nieodnawialnych. O bezpłatne gwarancje można się 
ubiegać do końca roku. 

Możliwość uzyskania bezpłatnej gwarancji dla najpopularniejszego wśród przedsiębiorstw 
rodzaju kredytu to bardzo dobra wiadomość. Wprowadzona zmiana ogranicza do 
minimum formalności związane z wykorzystaniem kredytu oraz umożliwia udzielenie 
finansowania zwłaszcza tym firmom, które ze względu na charakter działalności nie 
dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty finansowania. 

Bank Millennium od blisko trzech lat aktywnie uczestniczy w programie gwarancji de 
minimis. Gwarancje na innowacje to ich szczególny rodzaj. Udzielane są one w ramach 
specjalnego Funduszu Gwarancyjnego utworzonego w BGK ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zabezpieczają nawet 60% wartości kredytu. 
Decyzja o udzieleniu gwarancji podejmowana jest wraz z decyzją o udzieleniu kredytu. 

Warunki uzyskania gwarancji są bardzo proste. Może z nich skorzystać kredytobiorca 
spełniający kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z kryteriów 
stanowiących o innowacyjności firmy, tj.:
•	 	zgłosił	 do	 ochrony	 lub	 posiada	 prawa	wyłączne	w	 zakresie	wynalazku	 objętego	

ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru 
przemysłowego objętego prawem rejestracji,

•	 	jest	zlokalizowany	i	prowadzi	działalność	w	parku	technologicznym,
•	 	uzyskał	 i	 prawidłowo	 wykorzystał	 wsparcie	 typu	 venture capital lub od „anioła 

biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
•	 	w	ciągu	ostatnich	trzech	lat	otrzymał	i	prawidłowo	wykorzystał	grant,	pożyczkę	lub	

gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów 
wspierania B+R lub innowacji,

•	 	środki	 z	 kredytu	 ma	 zamiar	 przeznaczyć	 na	 przedsięwzięcie	 skutkujące	
wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego 
komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%,

•	 	w	 co	 najmniej	 jednym	 roku	 z	 trzech	 ostatnich	 lat	 przeznaczył	 na	 działalność	
B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa 
rozpoczynającego działalność bez historii f inansowej, w bieżącym okresie 
podatkowym,

•	 	w	ciągu	ostatnich	trzech	lat	zanotował	wzrost	przychodów	o	średnio	10%	rocznie.
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 USTAWA z dnia 19 lipca 2016 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 
wprowadza regulację nakazującą 
traktowanie nieprzekazania przez 
prowadzącego zakład pracy chronionej 
środków na fundusz rehabilitacji na równi 
z niezgodnym z celem przeznaczeniem 
środków funduszu. Niewywiązanie 
się z obowiązku przekazania środków 
na fundusz rehabilitacji skutkować 
będzie koniecznością dokonania 
zwrotu 100% kwoty środków na 
fundusz oraz wpłatą w wysokości 30%  
ww. środków na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zmiany dotkną również Krajową 
Radę Konsultacyjną do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. W myśl nowo 
uchwalonych pr zepisów, l iczba 
wchodzących w jej skład przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, innych 
niż pr zedstawiciele organizacji 
pracodawców i związków zawodowych, 
a także związków i porozumień 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
ulegnie zwiększeniu do 20. Osoby te 
będą mogły pełnić funkcję członków 
Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje 
(8 lat). Kolejne zmiany dotyczą zasad 
rozłożenia na raty spłaty należności 
pieniężnych na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 



Gwarancje na innowacje to wiele korzyści:
•	 0%	prowizji,	nawet	gdy	finansowanie	trwa	wiele	lat,	
•	 wysoka	kwota	gwarancji	–	aż	do	60%	wartości	kredytu	(maksymalnie	3,5	mln	zł),
•	 	długi	okres	 finansowania	–	do	24	miesięcy	w	przypadku	kredytów	obrotowych	 lub	do	 

96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
•	 	prosta	procedura	–	czynności	związane	z	uzyskaniem	kredytu	oraz	gwarancji	realizowane	

są bezpośrednio w Banku Millennium,
•	 brak	konieczności	przedstawiania	faktur	w	przypadku	kredytu	w	rachunku	bieżącym.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Banku Millennium w zakresie gwarancji na innowacje. 
Nasi Doradcy służą Państwu wiedzą, doświadczeniem oraz pomocą w przypadku 
jakichkolwiek pytań. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej  
www.bankmillennium.pl, sekcja „Przedsiębiorstwa”, gdzie znaleźć można więcej informacji 
na temat produktów i usług oferowanych przez Bank Millennium.

Prognozy makroekonomiczne

Umiarkowanie optymistyczne perspektywy złotego
Po sierpniowej systematycznej przecenie 
złotego względem euro, wrzesień był 
czasem stopniowej aprecjacji polskiej 
waluty. Kurs EUR/PLN zawrócił z poziomu 
4,39	 i	 po	 trzech	 tygodniach	 notowany	
był 12 groszy niżej. Trend aprecjacyjny 
polskiej waluty przyśpieszył w reakcji na 
wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, 
w tym wynik posiedzenia amerykańskiej 
Rezerwy Federalnej. Obniżenie ścieżki 
możliwych podwyżek stóp procentowych 
w USA w kolejnych latach wsparło 
sentyment inwestycyjny. Nie bez znaczenia 
był także wynik debaty prezydenckiej 
w USA. Inwestorzy uznali, że Donald 
Trump opowiadający się między innymi 
za renegocjacją umów handlowych, 
przegrał w pierwszym starciu z Hillary 
Clinton, co skutkowało dynamicznym 
umocnieniem nie tylko meksykańskiego 
peso, ale i większości walut koszyka 
emerging markets. Z powodu słabości 
dolara we wrześniu pr zyspieszy ł 
spadek kursu USD/PLN. Największy, 
bo wynoszący aż 30 groszy spadek, 
obserwowany był jednak w notowaniach 
pary GBP/PLN. Zmiany na polskim rynku 
walutowym pokrywały się z trendami 
obserwowanymi wśród pozostał ych 
walut Europy Środkowo-Wschodniej. We 
wrześniu na wartości zyskiwał węgierski 
forint, rumuński lej czy chorwacka kuna. 
Negatywnie natomiast wyróżniały się 
notowania tureckiej liry. Tamtejsza waluta 
gwałtownie traciła na wartości w reakcji 
na decyzję agencji Moody’s, k tóra 
obniżyła rating Turcji do poziomu Ba1, 
tj. nieinwestycyjnego, z uwagi na obawy 

dotyczące przestrzegania prawa po 
nieudanym zamachu stanu i spowalniającą 
gospodarkę. Obecnie jedynie agencja Fitch 
utrzymuje inwestycyjny poziom ratingu dla 
Turcji.

Mimo że dostrzegamy kilka czynników 
ryzyka dla wyceny złotego w październiku, 
jak choćby obawy dotyczące przyszłości 
Deutsche Banku, deklarację premier 
Theresy May, iż do końca marca przyszłego 
roku rozpocznie się oficjalna procedura 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
czy prawdopodobną kontynuację prac 
nad ustawą „frankową”, to pozostajemy 
u m i a r kow a n i e  o p t y m i s t y c z n i e 
nastawieni do perspektyw złotego 
w tym miesiącu. Główną siłą polskiej 
waluty pozostaną wyniki gospodarcze, 
tj. ustępująca deflacja i solidny, mimo 
obaw, wzrost PKB, a w konsekwencji 
brak pr zes łanek do cięcia s tóp 
procentowych. Pozytywnie prezentuje 
się także sytuacja techniczna na wykresie  
EUR/PLN. W obliczu braku czynnika 
wiodącego na r ynkach globalnych 
w krótkim terminie analiza techniczna 
może z ysk iwać na znac zen iu . 
Spodziewamy się, że na koniec 
października euro kosztować będzie 
4,28	PLN.	W	naszej	ocenie	niezagrożona	
jest także prognoza kursu EUR/PLN na 
koniec	 roku	 na	 poziomie	 4,30.	 Ostatni	
przekaz agencji Moody’s, iż bieżącą 
sytuację adekwatnie oddaje rating na 
poziomie A2 z perspektywą negatywną, 
znacząco zmniejsza groźbę cięcia oceny 
wiarygodności kredytowej Polski, a tym 

samym możliwość przeceny złotego, co 
było jednym z głównych czynników ryzyka 
dla kształ towania się wartości polskiej 
waluty na początku 2017 roku, czyli daty 
prawdopodobnej rewizji ratingu Polski 
przez agencję Moody’s. W przypadku 
pary USD/PLN niezmiennie oczekujemy, 
iż na koniec roku kurs wyniesie 3,90. 
Wysoce prawdopodobna podwyżka 
kosztu pieniądza w USA w grudniu 
powinna wspierać wycenę dolara na 
międzynarodowym rynku, w tym także 
względem złotego.

Pr ze łom września i października 
przyniósł silne zawirowania na rynku 
brytyjskiego funta. Spory w tym udział 
deklaracji premier May, iż do końca 
marca przyszłego roku rozpocznie się 
of icjalna procedura wyjścia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej. Między 
innymi pod wpływem tej wypowiedzi 
kurs GBP/PLN zniżkował we wrześniu 
aż	 o	 35	 groszy	 do	 poziomu	 4,86,	 a	 na	
początku października kontynuował 
spadek. Mimo znaczącej przeceny funta, 
wciąż dostrzegamy potencjał do jego 
dalszego osłabienia w relacji do innych 
walut. Uważamy bowiem, iż w średnim 
terminie skutki Brexitu będą miał y 
jednoznacznie negatywny wpływ na 
brytyjską gospodarkę, a w 2017 roku 
możemy być świadkami krótkotrwałej 
recesji na Wyspach Brytyjskich.

   Mateusz Sutowicz
Analityk
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z tytułu zwrotu dof inansowania 
do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych i odroczenia 
terminu płatności tych należności. 
Rozłożenie na raty i odroczenie terminu 
płatności będzie mogło nastąpić 
jeden raz w przypadku uzasadnionym 
ważnym interesem dłużnika, interesem 
publicznym, względami gospodarczymi 
lub społecznymi, lub innymi przyczynami 
zas ługującymi na uwzględnienie, 
a całkowity okres spłaty nie będzie mógł 
być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia 
umowy w tym zakresie.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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